UITNODIGING VAKGROEP TRANSPERSOONLIJKE THERAPIE VAN HET NVPA

van 9:30 tot 16:30 uur

UITNODIGING

Vrijdag 9
september 2022

Training: Omgaan met Angst bij een (levensbedreigende) Ziekte.
De vakgroep transpersoonlijke therapie organiseert een ééndaagse trainingsdag over
het omgaan met angst bij ziekte. Een (levensbedreigende) ziekte zoals kanker kan
samengaan met angst voor de toekomst en angst voor terugkeer van ziekte, ook als de
prognose goed is. Iedereen weet dat de toekomst onzeker is maar als je een ernstige
ziekte hebt (of had) dan dringt dat besef dieper door. Hoe leef je door als je niet weet
hoe lang je te leven hebt? Wat als de terugkeer van ziekte je leven weer overhoop
gaat gooien? Wat als...?
Op deze trainingsdag leer je angsten sneller herkennen bij je cliënten en leer je
behandelstrategieën toepassen zodat cliënten beter kunnen omgaan met onzekerheid
en angst voor de toekomst. Dit wordt gedaan aan de hand van een 5-stappen
programma met het acroniem HOPPA. HOPPA staat voor Herkennen, Onderzoeken,
Praten, Proberen en Accepteren. Dit 5-stappen programma is door Coen Völker
ontwikkeld voor de oncologie maar is breder toepasbaar.
Deze dag wordt begeleid door Coen Völker.
Coen Völker is werkzaam als gz-psycholoog bij het Helen Dowling Instituut en heeft
een psychologenpraktijk waar hij zich vooral richt op supervisie en onderwijs. Zo is hij
docent bij de RINO Groep waar hij cursussen geeft over mindfulness in medische
setting en angst na kanker. Hij heeft twee boeken, verschillende artikelen en een
podcastserie op zijn naam, met als speerpunt: hoe om te gaan met angst voor de
terugkeer van kanker. Zijn meest recente project uit 2021 is een 18-delige YouTube
serie: Angst na Kanker, waarin hij in gesprek gaat met verschillende zorgprofessionals
en ex-kankerpatiënten.
Praktische informatie
Datum:

Vrijdag 9 september 2022

Locatie:

Vergader- en Congrescentrum De Schakel
Oranjelaan 10 Nijkerk

Tijdstip:

Start 9:30 uur tot 16:30

Kosten:

Leden van de NVPA 80,-- (incl. btw)
Niet-leden van de NVPA 105,-- (incl btw)
Genoemd bedrag is voor de scholing dag, inclusief uitgebreide
lunch en drankjes gedurende de dag. Voor deze scholing dag
ontvang je na afloop een certificaat voor 6SBU.

Inschrijven:

Graag z.s.m. Er kunnen maximaal 22 deelnemers meedoen aan
deze training, dus wees snel met inschrijven, want vol = vol.
Inschrijven doe je via: https://www.agendanvpa.org/

Annuleren:

Kosteloos annuleren kan tot 1 augustus

Contact:

Ilonka Behr - Coördinator vakgroep transpersoonlijke therapie.
Email: welkom@leaftherapie.nl

